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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งพรรณนา เพื่อศึ กษาอานาจในการทานายของปั จจัยภาวะซึ มเศร้ า ระดับ
ฮีโมโกลบิน การนอนหลับแปรปรวน และอาการคลื่นไส้อาเจียนต่อภาวะอ่อนล้าของผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือด
ขาวที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิ ดเฉี ยบพลันอายุ 7-15
ปี ที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดในโรงพยาบาล 4 แห่ ง คือ โรงพยาบาลรามาธิ บดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2555
ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 จานวน 54 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติการถดถอยพหุ คูณแบบ
ขั้นตอนเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั พบว่า การนอนหลับแปรปรวนและระดับฮีโมโกลบินสามารถร่ วมกัน
ทานายภาวะอ่อนล้าของผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดได้ร้อยละ 72.30 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ผลการวิจยั นี้ ช่วยให้พยาบาลตระหนักถึงอิทธิ พลของการนอนหลับแปรปรวน
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และระดับฮีโมโกลบินต่อภาวะอ่อนล้าของผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดและ
สามารถนามาวางแผนการพยาบาลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันหรื อบรรเทาภาวะอ่อนล้า ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
คุณภาพชีวติ ของเด็กโรคมะเร็ งให้ดีข้ ึน
คาสาคัญ : ผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ ง; ภาวะอ่อนล้า; ปั จจัยทานายภาวะอ่อนล้า

Abstract
This descriptive research aimed to examine predictive factors such as depression, hemoglobin level,
sleep disturbance, nausea and vomiting that predict fatigue in acute lymphoblastic leukemia children who are
receiving chemotherapy. The study sample consisted of 54 pediatric leukemic patients aged 7-15 years old
receiving chemotherapy at 4 hospitals including Ramathibodi Hospital, King Chulalongkorn Memorial Hospital,
Queen Sirikit National Institute of Child Health and Thammasat University Hospital from August 2012 to May
2013. Descriptive statistics and stepwise multiple regression were used to analyze data. The results of the study
found that sleep disturbance and hemoglobin levels were the predictors, as they all explained 72.30 % of fatigue
in acute lymphoblastic leukemia children who were receiving chemotherapy at 0.001 level. According to the
findings, it is recommended that the nurses should increase their awareness about the influence of sleep
disturbance and hemoglobin levels on fatigue, while pediatric leukemic patients are receiving chemotherapy,
and plan for comprehensive nursing interventions in order to prevent or relief fatigue, thus increasing their
quality of life.
Keywords: children with cancer; fatigue; predicting factors of fatigue
15 ปี [2] จากสถิติดงั กล่าวแสดงถึงโรคมะเร็ งในเด็ก
ยังคงเป็ นปั ญหาสุขภาพที่สาคัญ
ในปั จจุบนั การให้ยาเคมีบาบัดเป็ นวิธีการหนึ่ ง
ในการรั ก ษาโรคมะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวที่ ไ ด้ผ ลดี แต่
ผลข้า งเคี ย งของยาเคมี บ าบัด อาจเกิ ด ขึ้ นได้ห ลาย
ประการ ภาวะอ่อนล้าก็เป็ นอาการหนึ่ งที่ อาจเกิ ดขึ้ น
ได้ ความไม่สุขสบายจากภาวะอ่อนล้าสามารถส่ งผล
กระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ป่ วยเด็ ก ในทุ ก ด้า น
ผลกระทบทางด้านร่ างกาย พบว่าทาให้ไม่สามารถทา
กิ จ กรรมหรื อเล่ น ได้ เ หมื อ นปกติ ไม่ ส ามารถท า
กิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อน ไม่สามารถไปโรงเรี ยนหรื อ

1. บทนา
โรคมะเร็ งจัดได้ว่าเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ข ที่
สาคัญของประเทศไทย จากสถิติที่สมาคมโลหิ ตวิทยา
แห่ ง ประเทศไทยและชมรมโรคมะเร็ ง เด็ ก แห่ ง
ประเทศไทย (The Thai Pediatric Oncology Group,
Thai POG) พบว่าในปี 2546 ชนิดของมะเร็ งที่พบมาก
ที่สุดยังคงเป็ นมะเร็ งเม็ดเลือดขาว พบอุบตั ิการณ์ 42.6
ต่อประชากรหนึ่ งล้านคนต่ อปี และมะเร็ งเม็ดเลื อ ด
ขาวชนิ ดเฉี ยบพลัน (acute lymphoblastic leukemia)
พบได้บ่อยที่ สุดคิดเป็ นร้อยละ 73.50 ของมะเร็ งเม็ด
เลือดขาวทุกชนิ ด [1] และพบมากในเด็กที่อายุต่ากว่า
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เล่นกี ฬาได้ ส่ งผลทางด้านลบต่ออารมณ์ทาให้ผูป้ ่ วย
เด็กมีอารมณ์โกรธหรื อเศร้า [3] รู ้สึกโมโห ราคาญใจ
รู ้สึกแย่ อารมณ์ไม่ดี ไม่มีความสุ ขและถูกกระตุน้ ให้
โกรธได้ง่ายขึ้น [4] ผลกระทบทางด้านสังคม พบว่า
ทาให้ผปู ้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งขาดความสนใจในสิ่ งต่าง ๆ
อยากนอนหรื อพักและไม่ตอ้ งการถูกรบกวนจากผูอ้ ื่น
[3] มีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่ นหรื อเข้าร่ วมกิ จกรรมทาง
สัง คมลดลงและมี จ านวนชั่ว โมงเข้า เรี ย นลดลงได้
และผลกระทบต่อสติปัญญาและกระบวนการรู ้คิด คือ
ทาให้สมาธิความสามารถในการคิดและความจาลดลง
[5]
แม้วา่ ในขณะนี้ ยงั ไม่มีการอธิ บายกลไกความ
สัมพันธ์ระหว่างโรคมะเร็ งกับภาวะอ่อนล้าได้อย่าง
ชัดเจน มีเพียงสมมุติฐานว่าน่าจะเป็ นผลมาจากหลาย
ปั จจัยร่ วมกัน โดยสามารถแบ่งปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะ
อ่ อ นล้า เป็ น 3 ด้า น ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
ปั จจัยด้านบุคคลหรื อพฤติ กรรม และปั จจัยด้านการ
รักษาหรื อสิ่ งที่เกี่ ยวกับการรักษา [3,6-8] ปั จจัยด้าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ด ย เ ฉ พ า ะ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ภ าย ใ น
โร ง พย าบาล เ ช่ น เ สี ย ง ดั ง การ ต้ อ ง นอ น ใ น
โรงพยาบาล ซึ่ ง มักจะมี ผลในการรบกวนการนอน
หลับ สอดคล้อ งกับ การศึ กษาของเพอดิ ค าริ ส และ
คณะ [9] ที่ พบว่าผูป้ ่ วยเด็กระบุปัจจัยที่ ทาให้ภาวะ
อ่อนล้าเพิ่มมากขึ้ น คือ สภาพแวดล้อมที่ น่าเบื่ อของ
โรงพยาบาลร้ อ ยละ 69.30 และการต้อ งนอนใน
โรงพยาบาลร้ อ ยละ 41.30 ถึ ง แม้ว่า อาการนอนไม่
หลับและภาวะอ่อนล้าจะมีความสัมพันธ์กนั อย่างมาก
แต่ความสัมพันธ์ในแง่ของสาเหตุและผลกระทบก็ยงั
ไม่ ไ ด้อ ธิ บ ายไว้อ ย่า งชัด เจน ปั จ จัย ด้า นบุ ค คลหรื อ
พฤติ ก รรม ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการนอน เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนของการนอน ชัว่ โมงการนอน
ที่ นอน การทากิ จกรรมมากเกิ นไป การที่ ไม่สามารถ

ท าอะไรได้ ต ามปกติ เป็ นต้น จากการศึ ก ษาของ
ซูพาเนก โจนส์ และสเตรมเลอร์ [10] พบว่าการนอน
หลับแปรปรวนเกิดขึ้นในผูป้ ่ วยเด็กร้อยละ 87.00 และ
คะแนนของการนอนหลับแปรปรวนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ คะแนนภาวะอ่ อ นล้า (r = 0.69,
p < 0.0001) นอกจากนี้ ปั ญหาทางด้านจิ ตใจหรื อ
ความรู ้สึกของผูป้ ่ วยเด็ก เช่น ความรู ้สึกกลัว เบื่อ หรื อ
กังวล ระดับความสนใจลดลง ก็ทาให้ผูป้ ่ วยเด็กเกิ ด
ภาวะอ่อนล้าได้เช่นเดียวกัน จากการศึกษาของวิตเซท
และคณะ [11] ที่ พบว่าภาวะอ่อนล้ามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ ง (r =
0.593, p < 0.01) ปั จจัยด้านการรักษาหรื อสิ่ งที่
เกี่ยวกับการรักษา ได้แก่ การได้รับยาเคมีบาบัด ระยะ
เวลาในการพักฟื้ นระหว่างการได้รับยาเคมีบาบัดแต่
ละครั้งไม่เพียงพอ การทาหัตถการ ความปวด อาการ
ข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรักษา เช่น การกดการทางาน
ของไขกระดูก จากการศึกษาของเซลลา และคณะ [12]
พบว่าในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่มีภาวะซี ด ระดับของ
ฮีโมโกลบินเป็ นตัวแปรที่มีอานาจในการทานายความ
แปรปรวนของภาวะอ่อนล้าได้ (β = 0.275, p < 0.001)
ในส่ วนของอาการคลื่ นไส้อาเจี ยน อาจทาให้ผูป้ ่ วย
เด็กได้รับสารน้ าและสารอาหารไม่เพียงพอและทาให้
เกิ ดภาวะอ่อนล้าได้เช่ นเดี ยวกัน [4] จากการศึ กษา
ของขนิตฐา พบว่าอาการคลื่นไส้อาเจียนมีผลทางตรง
และหรื อทางอ้อมต่ออาการเหนื่อยล้า และเป็ นตัวแปร
ที่ มีอานาจในการทานายความแปรปรวนของอาการ
เหนื่อยล้า ( = 0.32, p < 0.001) [13]
จากปั ญ หาภาวะอ่ อ นล้ า ซึ่ งเป็ นอาการที่
รุ นแรงและพบได้บ่อยในผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งระหว่าง
ที่ ได้รับการรั กษา สามารถส่ งผลกระทบต่อคุ ณภาพ
ชีวติ ของผูป้ ่ วยเด็กดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น แต่การ
ประเมินและการจัดการภาวะอ่อนล้ายังไม่ค่อยมีการ
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ปฏิ บตั ิเหมือนกับความก้าวหน้าในการจัดการอาการ
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรักษาโรคมะเร็ ง ทั้งนี้ส่วนหนึ่ ง
อาจเป็ นเพราะยัง ขาดความเข้าใจถึ ง ความสัม พัน ธ์
ระหว่างการรักษาโรคมะเร็ งกับการเกิ ดภาวะอ่อนล้า
ดัง นั้น การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ภาวะ
อ่อนล้า จึ ง เป็ นขั้นแรกที่ จ ะนาไปสู่ ก ารวางแผนการ
พยาบาลเพื่อป้ องกัน และ/หรื อ บรรเทาภาวะอ่อนล้า
ผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งขณะรับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามีรายงานการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ของปั จจัยต่าง ๆ ต่อภาวะอ่อนล้าปรากฏอยูน่ อ้ ย อีกทั้ง
ยัง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาอ านาจในการท านายของปั จ จัย ที่
เกี่ ย วข้อ งต่ อ ภาวะอ่ อ นล้า ในผู ้ป่ วยเด็ ก โรคมะเร็ ง
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ ศึ กษาว่า
ปั จ จัย ใดมี ค วามเกี่ ยวข้อ งและสามารถท านายภาวะ
อ่อนล้าของผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวที่ ได้รับ
การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดภายในโรงพยาบาล ปั จจัย
ที่ ศึกษา ได้แก่ ภาวะซึ มเศร้า ระดับฮีโมโกลบิ น การ
นอนหลับแปรปรวน และอาการคลื่นไส้อาเจียน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ใ ช้
แนวคิ ด ภาวะอ่ อ นล้า ของฮอคเคนเบอร์ รี -อี ต ัน และ
ไฮนด์ [3,6-8] ซึ่ ง แบ่ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ภาวะอ่ อ นล้า
ออกเป็ น 3 ด้าน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเพียง 2
ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคคลหรื อพฤติกรรม และปั จจัย
ด้านการรักษาหรื อสิ่ งที่เกี่ยวกับการรักษาเนื่ องมาจาก
ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การได้ยินเสี ยงดัง การ
ต้อ งนอนในโรงพยาบาลมี ผ ลกระทบต่ อ ผูป้ ่ วยเด็ ก
โดยตรงเพราะรบกวนการนอนหลับ ซึ่ ง ได้ท าการ
ศึกษาในปั จจัยด้านบุคคลหรื อพฤติกรรมแทน
4.1 ปั จจัยด้านบุ คคลหรื อพฤติ กรรม ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนของการนอน ชัว่ โมงการ
นอน ที่ นอน เป็ นต้น ซึ่ งหากผูป้ ่ วยเด็กนอนไม่หลับ
จะท าให้ ร่ างกายหลั่ ง ฮอร์ โมนแคทที โ คลามี น
(catecholamine) เช่ น อี พ ริ เ นฟฟริ น (epinephrine)
และนอร์ อี พ ริ เนฟฟริ น (norepinephrine) หลั่ง
ฮอร์ โ มนกลู ค ากอน (glucagon) และคอร์ ติ ซ อล
(cortisol) ซึ่งเป็ นฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เผาผลาญอาหารในร่ างกาย ทาให้มีการใช้พลังงานใน
ระหว่า งการนอนหลับ เพิ่ ม มากขึ้ น รบกวนการเก็ บ
พลังงานไว้ในเซลล์กล้ามเนื้ อ ส่ งผลให้กล้ามเนื้ ออ่อน
แรง ร่ างกายมีภาวะอ่อนล้าตามมาได้ [14] ร่ วมกับ
อาการทางจิ ตใจ เช่ น ความเครี ยด ความกลัว ความ
วิตกกังวล และภาวะซึ มเศร้า ทาให้นอนไม่หลับและ
เกิดภาวะอ่อนล้าในวันต่อมาได้ [6]
4.2 ปั จจัยด้านการรักษาหรื อสิ่ งที่เกี่ยวกับการ
รั ก ษา เช่ น ภาวะซี ด หรื อการขาดฮี โ มโกลบิ น จะ
นาไปสู่ การลดความสามารถในการพาออกซิ เจนทา
ให้ เ กิ ด ภาวะอ่ อ นล้า ลดการแสดงออกหรื อการ
เคลื่อนไหวทางร่ างกายได้ [15] และอาการคลื่นไส้
อาเจี ย นจัด เป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การรั ก ษา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาอ านาจในการท านายของภาวะ
ซึ มเศร้า ระดับฮีโมโกลบิ น การนอนหลับแปรปรวน
และอาการคลื่นไส้อาเจียนต่อภาวะอ่อนล้าของผูป้ ่ วย
เด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลื อดขาวที่ ได้รับการรั กษาด้วยยา
เคมีบาบัด

3. สมมุติฐานการวิจัย
ภาวะซึ ม เศร้ า ระดับ ฮี โ มโกลบิ น การนอน
หลับแปรปรวน และอาการคลื่นไส้อาเจี ยน สามารถ
ร่ วมทานายภาวะอ่อนล้าของผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ด
เลือดขาวที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดได้
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เพราะยาเคมี บ าบั ด ท าให้ เ กิ ด อาการอาเจี ย นได้
เนื่ องจากเป็ นผลสะท้อนกลับของการกระตุน้ ที่สมอง
ส่ วน chemoreceptor trigger zone ในศูนย์ควบคุมการ
อาเจี ย น ซึ่ งถ้า เด็ ก ป่ วยมี อ าการคลื่ น ไส้ อ าเจี ย นจะ
ส่งผลทาให้เกิดภาวะอ่อนล้าได้

จากแนวคิ ด ของฮอคเคนเบอร์ รี -อี ต ัน และ
ไฮนด์ ผูว้ จิ ยั ได้นามาประยุกต์ใช้เป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ครั้งนี้ ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
มีคุณสมบัติดังนี้ คือ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็ ง
เม็ดเลื อดขาวเฉี ยบพลัน ชนิ ดลิ มป์ โฟบลาส มี อายุ
ระหว่าง 7-15 ปี ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
มาแล้วอย่างน้อย 1 ชุ ดการรั กษา มีสติ สัมปชัญญะ
สมบูรณ์ สามารถฟังและพูดภาษาไทยได้ มีความเต็ม
ใจและยินดีเข้าร่ วมในการวิจยั ไม่ได้รับรังสี รักษาหรื อ
เคยได้รับรังสี รักษาภายใน 3 เดือนก่อน หรื อไม่ได้รับ
การปลูกถ่ายไขกระดูกระหว่างการศึ กษา ลักษณะที่
คัด ออกจากการเป็ นตัว อย่า ง คื อ ผู ้ป่ วยที่ มี ภ าวะ
ฉุ กเฉิ นซึ่ งคุกคามชี วิต เช่น tumor lysis syndrome,
hyperleukocytosis หรื อมีการติดเชื้ออย่างรุ นแรง
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากแนวคิดของ
สตี เ วนที่ กาหนดว่า ตัว อย่า งต้อ งมี อ ัต ราส่ ว นต่ อ ตัว
แประอิสระเท่ากับ 15 ตัวอย่างต่อจานวนตัวแปรอิสระ
1 ตัว [16] ดังนั้นตัวแปรอิสระในที่ น้ ี มี 4 ตัว จึ ง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 15 x 4 = 60 ราย

5. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ ง บรรยาย เพื่ อ
ศึ กษาอานาจในการท านายของปั จ จัย ภาวะซึ ม เศร้ า
ระดับ ฮี โ มโกลบิ น การนอนหลับ แปรปรวนและ
อาการคลื่นไส้อาเจี ยนต่อภาวะอ่อนล้าของผูป้ ่ วยเด็ก
โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวที่ ได้รับการรักษาด้วยยาเคมี
บาบัด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ ง
เป็ นผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิ ดเฉี ยบพลัน
ที่ในช่วงอายุระหว่าง 7-15 ปี ที่เข้ารับการรักษาด้วยยา
เคมี บ าบัด ณ หอผูป้ ่ วยเด็ก 2 และหอผูป้ ่ วยเด็ก 7
โรง พยาบาลรามาธิ บ ดี ห อผู ้ ป่ วยเ ด็ ก สก. 16
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หอผูป้ ่ วยเด็ก ส.8 เอ สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และหอผูป้ ่ วยกุมารเวช
กรรมพิเศษและเด็กโต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิม
พระเกี ยรติ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดื อน
สิ งหาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มตัวอย่าง
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แต่ เ นื่ อ งจากในช่ ว งระยะเวลาที่ เ ก็ บ ข้อ มู ล มี ก ลุ่ ม
ตัวอย่างที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกน้อยและข้อจากัดของ
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึ งทาให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเพียง 54 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 5 ชุด
ประกอบด้วย
5.1 แบบบันทึ กข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูล
ทางคลินิกของผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิ ด
เฉี ยบพลัน ข้อมูลส่ วนบุ คคลประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับ การศึ กษา จ านวนพี่ น้อ ง อายุ และระดับ การ
ศึ กษาของบิ ดามารดา ผูด้ ูแลขณะเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล และข้อ มู ล ทางคลิ นิ ก ของผู ้ป่ วยเด็ ก
ประกอบด้ว ย ชนิ ด ของโรคมะเร็ ง วัน ที่ ไ ด้รั บ การ
วินิจฉัย ระยะเวลาที่เจ็บป่ วย จานวนครั้งที่เข้ารับการ
รั กษาในโรงพยาบาล จานวนครั้ งที่ ได้รั บการรั กษา
ด้วยยาเคมีบาบัด วันที่ ได้รับยาเคมีบาบัดครั้งสุ ดท้าย
แนวทางของการให้ยาเคมีบาบัด ระยะของการรักษา
ด้วยยาเคมีบาบัด ชนิดของยาเคมีบาบัดที่ได้รับ อาการ
ข้างเคี ย งของยาเคมี บ าบัด การรั กษาอื่ น ๆ ที่ ไ ด้รั บ
การได้ รั บยาคอร์ ติ โค สเตี ยรอยด์ และ ระดั บ
ฮีโมโกลบิน
5.2 แบบสอบถามภาวะอ่ อ นล้า ในเด็ ก โรค
มะเร็ งตามการรั บรู ้ของเด็ก (the childhood fatigue
scale, CFS) ของฮอคเคนเบอร์ รี่-อีตนั และคณะ แปล
เป็ นภาษาไทยด้วยวิธีการแปลย้อนกลับโดยศรี พรรณ
กันธวัง มีค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือฉบับภาษาไทย
เท่ากับ 0.78 [17] แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วยข้อ
คาถามทั้งหมด 14 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1
เป็ นคาถามความถี่ของการเกิดอาการโดยถามถึงการมี
หรื อไม่มีภาวะอ่อนล้า ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับ
ความรุ นแรงของภาวะอ่อนล้า ลักษณะคาถามเป็ นมา
ตราส่วนประมาณค่าลิเกิต 5 ระดับ โดยคะแนนรวมมี

ค่ า ตั้ง แต่ 0 คะแนน (ไม่ มี ภ าวะอ่ อ นล้า ) จนถึ ง 70
คะแนน (มี ภาวะอ่อ นล้ามากที่ สุด ) แปลผลคะแนน
ภาวะอ่อนล้ารวมทั้ง 2 ส่ วนโดยคะแนนภาวะอ่อนล้า
สู งกว่า หมายถึง ผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งมีภาวะอ่อนล้า
มากกว่า
5.3 แบบประเมิ น ภาวะซึ ม เศร้ า ในเด็ ก
(children’s depression inventory, CDI) ดัดแปลงจาก
Beck Depression Inventory (BDI) ของเบค แปลเป็ น
ภาษาไทยโดยอุมาพร และดุสิต [18] แบบประเมินนี้
เป็ นเครื่ องมื อประเภทประเมิ นด้วยตนเองใช้ในเด็ก
อายุ 7-17 ปี ประกอบ ด้ว ยค าถาม 27 ข้อ เกี่ ย วกับ
อาการซึ ม เศร้ าในด้าน ต่ า ง ๆ ที่ พ บในเด็ ก แต่ ล ะ
คาถามจะประกอบด้วยตัวเลือก 3 ข้อ ซึ่ งบอกถึงความ
รุ นแรงของภาวะซึ มเศร้าในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ ผ่านมา
คะแนน 0 หมายถึ ง ไม่มีอาการเศร้าเลยหรื อมีน้อย
คะแนน 1 หมายถึ งมี อาการบ่ อย ๆ และคะแนน 2
หมายถึง มีอาการตลอดเวลา ดังนั้นคะแนนรวมจะมี
ค่ า คะแนนที่ เ ป็ นไปได้ต้ ัง แต่ 0-54 คะแนนผู ้ที่ ไ ด้
คะแนนรวมสู ง กว่ า 15 คะแนน ขึ้ นไป จากการ
ประเมินถือว่ามีภาวะซึมเศร้า คะแนนภาวะซึ มเศร้าสู ง
กว่า หมายถึ ง ผู ้ป่ วยเด็ ก โรคมะเร็ ง มี ภ าวะซึ ม เศร้ า
มากกว่า
5.4 แบบสอบถามการนอนหลับแปรปรวนใน
เด็กป่ วยโรคมะเร็ ง ที่ สร้างขึ้นโดยปรัชญาพร และศรี
พรรณ [19] ตามแนวคิดอาการนอนหลับในเด็กป่ วย
โรคมะเร็ งของโรเซน [20] ร่ วมกับการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
เท่ากับ 0.90 มีขอ้ คาถาม 11 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเด็กป่ วยถึงอาการนอนหลับ
แปรปรวนที่เกิดขึ้น และส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามสาหรับ
ผูป้ กครองถึ ง อาการนอนหลับ แปรปรวนที่ เ กิ ด ขึ้ น
ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ 3 ข้อ ซึ่ งบอก
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ความรุ นแรงของอาการนอนหลับแปรปรวนในช่วง 2
วัน ที่ ผ่านมา ตั้งแต่ไม่มีอาการนอนหลับแปรปรวน
เลย (1 คะแนน) มีอาการนอนหลับแปรปรวนเฉพาะ
วันที่ 1 หรื อวันที่ 2 (2 คะแนน) และมีอาการนอน
หลับแปรปรวนตลอดทั้ง 2 วัน (3 คะแนน)โดยผูว้ ิจยั
เก็บข้อมูลในส่ วนของผูป้ กครองเพื่อใช้ในการยืนยัน
อาการนอนหลับ ของเด็ก ป่ วยเท่ านั้น และน าข้อมู ล
เฉพาะในส่ วนที่ เด็กป่ วยตอบแบบสอบถามมาใช้ใน
การวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลคะแนนแบ่งเป็ น 3
ระดับ คือ คะแนน 11 คะแนน หมายถึง เด็กป่ วยไม่มี
อาการนอนหลับแปรปรวน คะแนน 12-18 คะแนน
หมายถึ ง อาการนอนหลับ แปรปรวนระดับ น้อ ย
คะแนน 19-25 คะแนน หมายถึง อาการนอนหลับ
แปรปรวนระดับปานกลาง 26-33 คะแนน หมายถึง
อาการนอนหลับแปรปรวนระดับมาก คะแนนอาการ
นอนหลับ แปรปรวนสู ง กว่ า หมายถึ ง ผู ้ป่ วยเด็ ก
โรคมะเร็ งมีอาการนอนหลับแปรปรวนมากกว่า
5.5 แบบสอบถามอาการคลื่ น ไส้อ าเจี ย น
(Rhodes Index of Nausea and Vomiting Form II,
INV 2) ซึ่ ง แปลเป็ นภาษาไทยและปรั บ เปลี่ ยนข้อ
คาถามโดยรัชนี นามจันทรา และนามาปรับและเพิ่ม
ข้อคาถามโดยจตุพร [21] เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
ผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ ง มีค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อ
เท่ า กับ 0.86 ประกอบด้ว ย 6 ข้อ ค าถาม ที่ เ กี่ ย วกับ
อาการคลื่นไส้ 3 คาถาม และอาการอาเจียน 3 คาถาม
แต่ละข้อคาถามมีคาตอบเป็ นมาตราส่วนประมาณค่าลิ
เกิ ต 5 อัน ดับ คะแนนของอาการคลื่ น ไส้ จ ะมี ค่ า
คะแนนที่ เป็ นไปได้ต้ งั แต่ 0-12 คะแนน และคะแนน
ของอาการอาเจียนจะมีค่าคะแนนที่เป็ นไปได้ต้ งั แต่ 012 คะแนน การแปลผลจะใช้ค ะแนนทั้ง 2 ส่ ว น
รวมกัน คะแนนสู ง หมายความว่า มี อาการคลื่ นไส้
อาเจี ย นมาก คะแนนต่ า หมายถึ ง มี อ าการคลื่ น ไส้
อาเจียนน้อย

ผูว้ ิจัย ตรวจสอบความเชื่ อ มั่น ของเครื่ อ งมื อ
(reliability) โดยไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ ง
ที่มีลกั ษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างและไม่ซ้ ากับกลุ่ม
ตัวอย่าง ณ หอผูป้ ่ วยกุมารเวชกรรมพิเศษและเด็กโต
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จานวน 10
ราย แล้ว น ามาค านวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความ
เชื่ อ มั่น ดั ง นี้ แบบสอบถามภาวะอ่ อ นล้า ในเด็ ก
โรคมะเร็ งตามการรับรู ้ของเด็กได้เท่ากับ 0.86 แบบ
ประเมิ นภาวะซึ มเศร้ าในเด็กได้เท่ ากับ 0.83 แบบ
สอบถามการนอนหลับ แปรปรวนในเด็ ก ป่ วยโรค
มะเร็ งได้ เ ท่ า กั บ 0.71 และแบบสอบถามอาการ
คลื่นไส้อาเจียนได้เท่ากับ 0.88 ตามลาดับ
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเลือก
กลุ่ม ตัว อย่างจากประวัติใ นเวชระเบี ย นให้ต รงตาม
คุ ณ สมบัติ ที่ ก าหนด และเข้า พบกลุ่ ม ตัว อย่า งและ
ผูป้ กครอง แนะนาตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั
และอธิบายถึงขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล จากนั้น
จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ในการเข้า ร่ ว มการวิจัย และเปิ ด
โอกาสให้ ซั ก ถามข้อ สงสั ย เมื่ อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งและ
ผูป้ กครองยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั ผูว้ ิจยั ให้ผปู ้ กครอง
และกลุ่มตัวอย่างลงลายมือชื่อในหนังสื อยินยอมโดย
ได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (informed consent
form) ในวันแรกที่กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการรักษาผูว้ ิจยั
จะเป็ นผูบ้ นั ทึ กข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลทางคลินิกจาก
เวชระเบี ย นและจากการสอบถามเพิ่ม เติ ม จากกลุ่ ม
ตัว อย่า งและผูป้ กครอง และเมื่ อ ผูป้ ่ วยได้รั บ ยาเคมี
บาบัดไปแล้ว 1 วัน ในช่วงบ่ ายของวันผูว้ ิจัยจะให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินภาวะอ่อนล้า แบบคัด
กรองภาวะซึ ม เศร้ า แบบประเมิ น การนอนหลับ
แปรปรวนในเด็กป่ วยโรคมะเร็ ง และแบบประเมิ น
อาการคลื่ นไส้อาเจี ยน โดยผูว้ ิจัยจะอธิ บายคาชี้ แจง
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การตอบให้กลุ่ ม ตัว อย่า งและผูป้ กครองทราบก่ อ น
และเปิ ดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยและให้คาอธิ บาย
เพิ่มเติม จากนั้นผูว้ ิจยั จึงอ่านคาถามให้ผปู ้ ่ วยเด็กตอบ
ที ล ะค าถาม โดยเริ่ ม ตอบจากแบบประเมิ น ชุ ด ที่ 2
จนถึง 5 ตามลาดับ ในส่ วนของแบบประเมินชุดที่ 4
คือ แบบประเมินการนอนหลับแปรปรวนในเด็กป่ วย
โรคมะเร็ ง ผูว้ ิจยั จะอ่านคาถามให้ผปู ้ ่ วยเด็กตอบทีละ
คาถาม และให้ผปู ้ กครองตอบคาถามอีกครั้งเพื่อใช้ใน
การยืนยันอาการนอนหลับของเด็กป่ วย ใช้เวลาในการ
ตอบแบบประเมินทั้งหมดประมาณ 30 นาที จากนั้น
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
ผูว้ ิจยั พิทกั ษ์สิทธิ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจะให้
กลุ่ มตัวอย่างและผูป้ กครองเป็ นผูท้ ี่ จะตัด สิ นใจเข้า
ร่ วมวิจยั ด้วยตนเอง ชี้แจงให้ทราบว่าการเก็บข้อมูลจะ
เป็ นความลับ ไม่ ร ะบุ ชื่อ หรื อ ที่ อ ยู่ การน าข้อ มูล ไป
อภิ ป รายหรื อพิ ม พ์เ ผยแพร่ จ ะท าในภาพรวมของ
ผลการวิ จัย เท่ า นั้ น ชี้ แจงสิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มและ
ปฏิ เสธหรื อถอนตัวจากการวิจัยว่าจะไม่มีผลต่อการ
ให้บริ การพยาบาลหรื อการรักษาแต่อย่างใด
ผู ้วิ จัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูล
ทางคลิ นิกของผูป้ ่ วยเด็ก ได้แก่ อายุของบิ ดามารดา
ระดั บ ฮี โ มโกลบิ น คะแนนอาการอ่ อ นล้า ภาวะ
ซึ มเศร้า การนอนหลับแปรปรวน และอาการคลื่นไส้
อาเจี ยนนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาด้วย
การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ พิ สั ย ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson product moment
correlation coefficient) กับสถิ ติการถดถอยพหุ คูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)
เพื่ อหาความสัม พัน ธ์แ ละทดสอบความสามารถใน
การท านายของปั จจั ย ที่ ศึ กษาต่ อ ภาวะอ่ อ นล้ า
ตามลาดับ

6. ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 52
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ร้อยละ 94.4 อายุเฉลี่ย
8.63 ปี (S.D. = 1.88) กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถม
ศึ กษาตอนต้นร้ อยละ 79.6 และมี พี่น้องร้ อยละ 57.4
บิดาของกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 28-50 ปี อายุเฉลี่ย
40.83 ปี (S.D. = 5.47) และมารดาของกลุ่มตัวอย่างมี
อายุระหว่าง 27-48 ปี อายุเฉลี่ย 38.02 ปี (S.D. = 5.13)
ระดับการศึ กษาของบิ ดาและมารดาส่ วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมัธยมศึ กษา และส่ วนใหญ่มารดาจะเป็ นผูด้ ูแล
ขณะที่ กลุ่มตัวอย่างเข้ารั บการรั กษาในโรงพยาบาล
คิดเป็ นร้อยละ 90.7
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือด
ขาวเฉี ย บพลัน ลิ ม ป์ โฟบลาส ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นชนิ ด
standard risk ร้อยละ 55.6 ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาการ
เจ็ บ ป่ วยอยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 1-3 ปี ร้ อ ยละ 61.1 มี
จานวนครั้ งของการเข้ารั บการรักษาในโรงพยาบาล
และจานวนครั้ งที่ ไ ด้รั บ ยาเคมี บ าบัด มามากกว่า 20
ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 46.3 และร้อยละ 48.1 ตามลาดับ
ได้รับการรั กษาด้วยยาเคมีบาบัดโดยมีระยะห่ างจาก
การได้รับยาเคมีบาบัดครั้งสุ ดท้ายประมาณ 4 สัปดาห์
ร้ อ ยละ 66.7 แนวทางของการให้ย าเคมี บ าบัด ส่ ว น
ใหญ่จะใช้แนวทางการรักษาของ Thai POG protocol
ร้ อ ยละ 59.3 และมี ร ะยะของการรั ก ษาด้ว ยยาเคมี
บาบัดอยู่ในระยะควบคุมให้โรคสงบ (maintenance)
ร้อยละ 61.1 กลุ่มของยาเคมี บาบัดที่ ผูป้ ่ วยเด็กได้รับ
มากที่สุด คือ กลุ่ม antimetabolites ร้อยละ 98.1 ส่ วน
ใหญ่ มี อ าการข้า งเคี ย งจากยาเคมี บ าบัด คื อ อาการ
คลื่นไส้อาเจียนมากที่สุด ร้อยละ 44.4 และได้รับยาแก้
อาการคลื่นไส้อาเจียน ร้อยละ 44.4 ค่าเฉลี่ยของระดับ
ฮีโมโกลบิ นของผูป้ ่ วยเด็กก่อนได้รับยาเคมีบาบัดใน
ครั้งนี้ เท่ากับ 11.16 g/dL (S.D. = 1.37) และส่วนใหญ่
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จะมีระดับฮีโมโกลบินมากกว่า 10 g/dL ร้อยละ 75.9
นอกจากนี้ผปู ้ ่ วยเด็กยังได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดดา
ร้ อยละ 42.6 และได้รับยาเพร็ ดนิ โซโลน (prednisolone) ร้อยละ 64.8
กลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว
ที่ ไ ด้รั บ การรั ก ษาด้ว ยยาเคมี บ าบัด มี ค่ า พิ สั ย ของ
คะแนนภาวะอ่อนล้าเท่ากับ 3-37 คะแนน ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเท่ากับ 15.48 คะแนน (S.D. = 10.39) และ
กลุ่มตัวอย่างทุกรายไม่มีภาวะซึ มเศร้า โดยมีคะแนน
ภาวะซึมเศร้าต่ากว่า 15 คะแนน มีค่าพิสัยของคะแนน
ภาวะซึ มเศร้าเท่ากับ 1-14 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเท่ากับ 7.37 คะแนน (S.D. = 2.87) ส่ วนใหญ่
มีการนอนหลับแปรปรวนในระดับน้อย ร้อยละ 59.3

ค่าเฉลี่ยของคะแนนอาการนอนหลับแปรปรวนเท่ากับ
14 คะแนน (S.D. = 3.33) ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
ร้ อ ยละ 55.6 ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนอาการคลื่ น ไส้
อาเจียนเท่ากับ 2.69 คะแนน (S.D. = 3.57)
ผล การ วิ เ คร าะห์ ค วาม สั ม พั น ธ์ จากค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของปั จจัยต่าง ๆ พบว่าการ
นอนหลับ แปรปรวนเป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางบวกอยูใ่ นระดับสู งกับภาวะอ่อนล้ามากที่สุด r =
0.833 อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.001
รองลงมา คื อ ระดับฮี โมโกลบิ นมี ความสัมพันธ์กับ
ภาวะอ่อนล้าทางลบในระดับสู ง r = -0.706 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังแสดงในตารางที่
1

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึ มเศร้า ระดับฮีโมโกลบิน การนอนหลับแปรปรวน อาการ
คลื่นไส้ อาเจี ยนกับภาวะอ่อนล้าในระหว่างที่ เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดในครั้งนี้ ในรู ปของ
เมตริ กสหสัมพันธ์ (correlation matrix) (n = 54)
ตัวแปร
1. ภาวะซึมเศร้า
2. ระดับฮีโมโกลบิน
3. การนอนหลับแปรปรวน
4. อาการคลื่นไส้ อาเจียน
5. ภาวะอ่อนล้า
*p < 0.001

1
1.000
-0.638*
0.626*
0.495*
0.615*

2

3

4

5

1.000
-0.704*
-0.528*
-0.706*

1.000
0.718*
0.833*

1.000
0.696*

1.000

ผลการวิเคราะห์อานาจในการทานายของตัว
แปรภาวะซึ มเศร้า ระดับฮี โมโกลบิ น การนอนหลับ
แปรปรวน และอาการคลื่นไส้อาเจียนต่อภาวะอ่อนล้า
ของผูป้ ่ วยเด็ ก โรคมะเร็ ง เม็ด เลื อ ดขาวที่ ไ ด้รั บ การ
รักษาด้วยยาเคมีบาบัด โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณแบบขั้นตอน พบว่าตัวแปรที่ มี
ความสามารถในการท านายภาวะอ่อ นล้า ได้อ ย่างมี

นัยสาคัญทางสถิติมีเพียง 2 ตัวแปร คือ การนอนหลับ
แปรปรวนและระดับฮีโมโกลบิ น ซึ่ งทาให้การนอน
หลับแปรปรวนและระดับฮีโมโกลบิน ร่ วมกันอธิ บาย
ความแปรปรวนของภาวะอ่ อ นล้า ของผู ้ป่ วยเด็ ก
โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวที่ ได้รับการรักษาด้วยยาเคมี
บาบัด ได้ร้อ ยละ 72.3 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.001 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ในการ
ทานายภาวะอ่อนล้าของกลุ่มตัวอย่าง (n = 54)
ปั จจัยทานาย
b
SEb
การนอนหลับแปรปรวน
2.036
0.317
ระดับฮีโมโกลบิน
-0.05
0.022
2
2
Constant (a) = -0.658, R = 0.85*, R = 0.723*, Adjusted R = 0.712*
*p < 0.001, **p < 0.05

Beta
0.667
-0.237

t
6.427*
-2.279**

โรคมะเร็ งระบุวา่ ปั จจัยส่วนบุคคลหรื อพฤติกรรมที่ทา
ให้ภาวะอ่อนล้าเพิ่มมากขึ้นได้ คือ การนอนไม่หลับ
ในเวลากลางคืน การไม่ได้นอนหลับในเวลากลางวัน
และการถูกรบกวนการนอนหลับ จากการศึ กษาของ
ไฮนด์ย งั พบว่า การนอนหลับ แปรปรวน คื อ ปั จ จัย
หลัก ที่ ท าให้เ กิ ด ภาวะอ่ อ นล้า โดยการรบกวนการ
นอนหลับจะนาไปสู่ การนอนหลับไม่เพียงพอทั้งใน
ด้า นปริ มาณและคุ ณ ภาพการนอน สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของเพ็ญกมล [22] พบว่าปั จจัยที่ผปู ้ ่ วยเด็ก
ระบุวา่ ทาให้ภาวะอ่อนล้าเพิ่มมากขึ้น คือ การถูกปลุก
ในขณะนอนหลับ และการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการ
นอนหลับ
ผลการวิ จั ย ในครั้ งนี้ ยัง พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ผูป้ ่ วยเด็ กโรคมะเร็ งเม็ด เลื อดขาวที่ ได้รับ การรั กษา
ด้วยยาเคมีบาบัดมีค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบินของ
ผู ้ป่ วยเด็ ก ก่ อ นได้รั บ ยาเคมี บ าบัด ในครั้ งนี้ เท่ า กับ
11.16 g/dL (S.D. = 1.37) และส่ วนใหญ่จะมีระดับ
ฮีโมโกลบิ นมากกว่า 10 g/dL คิดเป็ นร้ อยละ 75.9
ระดับฮีโมโกลบินเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบ
อยูใ่ นระดับสู งกับภาวะอ่อนล้า คือ r = -0.706 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และระดับฮีโมโกล
บิ นสามารถทานายภาวะอ่อนล้าได้อย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขัดแย้งกับการศึกษาของขนิตฐา

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์อานาจในการทานายของ
ตัวแปรต่อภาวะอ่อนล้าของผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ด
เลือดขาวที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด พบว่าผล
การศึกษาสนับสนุนสมมติฐานเพียงบางส่ วน โดยการ
นอนหลับแปรปรวนสามารถทานายภาวะอ่อนล้าของ
ผูป้ ่ วยเด็ กโรคมะเร็ งเม็ด เลื อดขาวที่ ได้รับ การรั กษา
ด้วยยาเคมีบาบัดได้ดีกว่าระดับฮีโมโกลบิน (sleep =
0.667, p < 0.001; Hb = -0.237, p < 0.05) สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของซู พาเนก โจนส์ และสเตรมเลอร์
[10] ที่ ทาการศึกษาในผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือด
ขาวที่ มีอายุระหว่าง 4-18 ปี ที่ ได้รับการรักษาด้วยยา
เคมีบาบัดในระยะควบคุมให้โรคสงบ พบว่าคะแนน
ของการนอนหลับแปรปรวนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับคะแนนภาวะอ่อนล้า (r = 0.69, p < 0.0001) สาเหตุ
ที่ทาให้มีการนอนหลับแปรปรวนและมีภาวะอ่อนล้า
เพิ่มมากขึ้น จากผลการวิเคราะห์รายข้อกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาในครั้งนี้ระบุวา่ มีการตื่นในตอนกลางคืนเพื่อมา
เข้าห้องน้ าและมีการรบกวนจากการทาหัตถการ มีการ
ตื่นในตอนกลางคืน 1-2 ครั้ ง ในคื นที่ 1 และคืนที่ 2
ร้อยละ 90.7 และร้ อยละ 83.3 ตามลาดับ สอดคล้อง
กับการศึ กษาของฮอคเคนเบอร์ รี-อีตนั และคณะ [6]
และการศึกษาของไฮนด์และคณะ [3] พบว่าผูป้ ่ วยเด็ก
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หาญประสิ ทธิ์คา [13] ที่พบว่าฮีโมโกลบินไม่สามารถ
ท านายอาการเหนื่ อ ยล้า ทั้ งนี้ อาจเนื่ อ งจากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็ นผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งของ
ระบบโลหิ ต ทาให้ระดับของฮีโมโกลบินลดลงได้ง่าย
ทั้งจากพยาธิสภาพของโรคร่ วมกับการให้ยาเคมีบาบัด
ที่มีผลกดการทางานของไขกระดู ก แม้วา่ ค่าเฉลี่ยของ
ระดับ ฮี โ มโกลบิ น ของผูป้ ่ วยเด็ ก ก่ อ นได้รั บ ยาเคมี
บาบัดในครั้งนี้ เท่ากับ 11.16 g/dL (S.D. = 1.37) และ
ส่ วนใหญ่จะมีระดับฮีโมโกลบินมากกว่า 10 g/dL คิด
เป็ นร้อยละ 75.9 แต่เมื่อระดับฮีโมโกลบิ นลดลงจาก
เดิมจนเกิดภาวะซีด ก็อาจทาให้ขาดเซลล์เม็ดเลือดแดง
หรื อฮีโมโกลบิ นซึ่ งจะทาให้ความสามารถในการนา
ออกซิ เจนลดลง ส่ งผลให้เกิ ดอาการอ่อนล้า ลดการ
แสดงออกหรื อการเคลื่อนไหวทางร่ างกายได้ [15]
สาหรับตัวแปรที่ไม่สามารถทานายภาวะอ่อน
ล้าของผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวที่ ได้รับการ
รักษาด้วยยาเคมีบาบัดได้ คือ อาการคลื่น ไส้อาเจี ยน
และภาวะซึมเศร้า อาจเนื่องมาจากข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจานวนน้อยและมีความแปรปรวนไม่มาก
จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 55.6 ไม่มี
อาการคลื่ น ไส้ อ าเจี ย น โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนน
อาการคลื่นไส้อาเจี ยน 2.69 คะแนน (S.D. = 3.57)
กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ ยาเคมี บ าบัด ในกลุ่ ม
antimetabolites เป็ นส่ วนใหญ่ถึง ร้ อยละ 98.1 และ
แนวทางของการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดในปั จจุบนั มัก
ให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนร่ วมด้วย จากข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าได้รับยาแก้คลื่นไส้อาเจียนร้อยละ 44.4
ซึ่งก็อาจทาให้กลุ่มตัวอย่างไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
หรื อมี อ าการแต่ อ ยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยเพราะได้ มี ก าร
ป้ องกันหรื อบรรเทาอาการในเบื้องต้น ผลการวิจยั ครั้ง
นี้ ยงั พบว่าอาการคลื่นไส้อาเจี ยนมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับภาวะอ่อนล้า r = 0.696 อย่างมีนยั สาคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.001 สอดคล้องกับการศึกษาในผูใ้ หญ่
ที่ป่วยเป็ นโรคมะเร็ งของปิ ยวรรณ [23] ที่พบว่าความ
อ่ อ นล้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ อาการคลื่ น ไส้
อาเจี ยนในชุดที่ 1, 2 และ 3 ของยาเคมี บาบัด (r =
0.356, 0.455, 0.358; p < 0.01) แต่ขดั แย้งกับการศึกษา
ในผูป้ ่ วยเด็ กโรคมะเร็ ง ของศุ ภ วรรณ [24] ที่
ท าการศึ กษาในผูป้ ่ วยเด็ ก โรค มะเร็ ง เม็ด เลื อ ดขาว
จ านวน 80 ราย พบว่า ผู ้ป่ วยเด็ ก ที่ มี อ าการคลื่ น ไส้
อาเจี ยนต่างกันมี ภาวะอ่อนล้าไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p > 0.05) ดังนั้นแม้วา่ ผลการวิจยั
ใ น ค รั้ ง นี้ จ ะ พ บ ว่ า อ า ก า ร ค ลื่ น ไ ส้ อ า เ จี ย น มี
ความสั ม พัน ธ์ ท างบวกกั บ ภาวะอ่ อ นล้า แต่ ก็ ไ ม่
สามารถทานายภาวะอ่อนล้าของผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ ง
เม็ด เลื อ ดขาวที่ ไ ด้รับ การรั กษาด้วยยาเคมี บาบัด ได้
สาหรับภาวะซึ มเศร้านั้นจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่มีภาวะซึ มเศร้า โดยมี
คะแนนภาวะซึมเศร้าต่ากว่า 15 คะแนน และมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนน 7.37 คะแนน (S.D. = 2.87) และพบว่า
ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะอ่อนล้า
r = 0.615 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
สอดคล้องกับการศึ กษาของวิตเซทและคณะ [11] ที่
พบว่า ผู ้ป่ วยเด็ ก โรคมะเร็ ง มี ภ าวะอ่ อ นล้า สั ม พัน ธ์
ทางบวกกับภาวะซึ มเศร้า (r = 0.593, p < 0.01) แต่
ภาวะซึ มเศร้ า ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ไ ม่ส ามารถทานาย
ภาวะอ่อนล้าของผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวที่
ได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยยาเคมี บ าบั ด ได้ ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้น

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 พยาบาลควรประเมินภาวะอ่อนล้าจากการ
สังเกต สอบถามทั้งจากการรั บรู ้ ของเด็ก และผูด้ ู แ ล
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หรื อ ใช้แ บบประเมิ น ภาวะอ่ อ นล้า ที่ เ หมาะสมกับ
ผูป้ ่ วยเด็ก รวมทั้งประเมินปั จจัยที่อาจทาให้ภาวะอ่อน
ล้าเพิม่ ขึ้นหรื อบรรเทาลงตลอดเวลาที่ผปู ้ ่ วยเด็กเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล เพื่อจะได้นามาวางแผนการ
พยาบาลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันหรื อ
บรรเทาภาวะอ่อนล้าไม่ให้มีความรุ นแรงและเรื้ อรั ง
จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยเด็ก
8.2 วางแผนการพยาบาลโดยมุ่งเน้นลดปั จจัย
เสี่ ย งหรื อ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ภาวะอ่ อ นล้า ใน
ผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว เนื่องจากผลการวิจยั
ที่ พบว่าการนอนหลับแปรปรวนและระดับฮีโมโกล
บิ น ที่ ล ดลงมี ผ ลท าให้ ภ าวะอ่ อ นล้ า เพิ่ ม มากขึ้ น
พยาบาลผูด้ ูแลจึงอาจวางแผนโดยร่ วมมือกับผูป้ ่ วยเด็ก
หรื อผูป้ กครอง เพื่อไม่ให้รบกวนแบบแผนการนอน
หลับของผูป้ ่ วยเด็ก เช่น การจัดกิ จกรรมการพยาบาล
ในคราวเดี ยวกัน มีการจัดสิ่ งแวดล้อมที่ ช่วยส่ งเสริ ม
การนอนหลับ ทั้งในเรื่ องแสง เสี ยง อุณหภูมิ เป็ นต้น
และเพื่อไม่ให้ผปู ้ ่ วยเด็กมีระดับฮีโมโกลบินลดลงจน
เกิ ด ภาวะซี ด พยาบาลควรติ ด ตามประเมิ น ภาวะซี ด
อย่างใกล้ชิด ทั้งจากการสังเกต การตรวจร่ างกาย และ
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
8.3 เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ มีจานวน
น้อยและศึ กษาเฉพาะผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลื อ ด
ขาวเฉี ย บพลัน ชนิ ด ลิ ม ป์ โฟบลาส จึ ง ควรศึ ก ษา
ความสัมพันธ์และอานาจในการทานายภาวะอ่อนล้า
และปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ภาวะซึ มเศร้ า ระดับฮี โม
โกลบิ น การนอนหลับแปรปรวน และอาการคลื่นไส้
อาเจียนในผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งชนิ ดอื่น ๆ ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยาเคมีบาบัด โดยเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างให้
มากขึ้ น เพื่ อ ให้ส ามารถอ้า งอิ ง ไปยัง ประชากรส่ ว น
ใหญ่ได้ และควรมีการศึกษาซ้ าก่อนนาผลการวิจยั ไป
ใช้ต่อไป

8. 4 ผลการศึ กษาครั้งนี้ พบว่าปั จจัยการนอน
หลับแปรปรวนและระดับฮีโมโกลบิน ร่ วมกันทานาย
ภาวะอ่อนล้าของผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวที่
ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดได้ร้อยละ 72.3 ทั้งนี้
อาจยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อภาวะอ่อนล้าของ
ผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวที่ ไม่ได้นามาศึ กษา
ดังนั้นในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึ กษาปั จจัย
อื่นเพิ่มเติมตามแนวคิดของฮอคเคนเบอร์ รี-อีตนั และ
ไฮนด์ ได้แก่ การทาหัตถการความปวด เป็ นต้น
8.5 ควรมีการศึ กษาเชิ งทดลองเพื่อจัดการกับ
การนอนหลับ แปรปรวน ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ผู ้ป่ วยเด็ ก
โรคมะเร็ งนอนหลับได้ดีข้ ึนและลดภาวะอ่อนล้าได้
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